
 

 

Departament d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 
Instal·lacions domòtiques – 2n IEA  

Curs 2020-21  

Continguts o temes per avaluació:  

1a avaluació:  
1. Àrees de gestió́ en instal·lacions domòtiques  
1.1.  Introducció́ a l’automatització́ d’habitatges 
1.2. Àrees d’aplicació́ en les instal·lacions domèstiques 
1.3. Característiques dels habitatges i edificis automatitzats 
1.4. Sistemes de control depenent de la seva configuració́ i arquitectura 
1.5. Tipus  de senyals en un sistema de control 
1.6. Nivells d’automatització 
1.7. Topologia de les xarxes 
1.8. Elements fonamentals d’una instal·lació́ domòtica 
1.9. Suport de comunicació de xarxes domòtiques 
1.10. Traducció́ de les principals magnituds físiques  
1.11. Simbologia general del sistema de control 

2a avaluació:  
2. Tecnologia aplicada a la automatització d’habitatges  
2.1. Sistemes descentralitzats de bus 
2.2. Sistemes basats en autòmats programables 
2.3. Sistemes basats en corrents portadors 
2.4. Sistemes sense fils 

Què s’avaluarà:  

• Diferenciar entre un sistema automàtic aïllat i un sistema 
domòtic. 



• Diferenciar entre un sistema cablejat i un sistema programat. 

• Reconèixer els elements que formen un sistema domòtic. 

• Diferenciar entre entrada i sortida del node domòtic i els 
dispositius que a elles es connecten. 

•  Diferenciar entre senyal analògic i digital i les seves 
aplicacions en els sistemes domòtics. 

• Reconèixer els diferents sistemes utilitzats en instal·lacions 
domòtiques. 

• Interpretar la reglamentació de baixa tensió en matèria de 
domòtica. 

• Identificar els elements que forma una preinstal·lació domòtica. 

• Representar la preinstal·lació domòtica per a diferents estades 
d'un habitatge. 

Com s’avaluarà: 
 
Avaluació contínua. Durant el desenvolupament del curs es faran activitats de           
reforç i repàs dels conceptes més importants. S’avaluaran les activitats i pràctiques            
de taller amb un determinat percentatge i la resta amb proves específiques            
teòriques. Algunes unitats didàctiques s’avaluaran seguint la metodologia        
d’aprenentatge per projectes i aprenentatge cooperatiu. 
 
Altres consideracions: 
 
● Es valorarà molt l’assistència i atenció a classe i l’actitud demostrada dins el             

taller. 
● En el cas que un alumne es negui a realitzar qualsevol activitat teòrica o              

pràctica dins l’aula-taller serà amonestat amb un full d’incidències. 
● També, si no es presenten les feines que s’han establert com a obligatòries,             

influirà en la nota final d’avaluació. 
 
En tot moment en professor es reserva el dret d’aplicar un +10% de la nota 
en concepte de puntualitat, ordre del material manejat tant propi con 
comunitari i l’actitud demostrada dins l'aula taller. 

Tant a l’apartat pràctic com al teòric es tindrà en compte la situació             
d'excepcionalitat a causa de la COVID-19 i, per aquest motiu, els aspectes            



descrits als apartats anteriors (treballs, dates d'entrega, proves escrites i          
pràctiques, percentatges assignats…) seran adaptables i modificables segons        
les circumstàncies, donant prioritat a aquells continguts que es considerin          
elements essencials del currículum. 

S’iniciarà en un escenari de semipresencialitat, alternant les classes presencials          
i en línea, de forma que l’alumnat que segueix les classes des de casa es               
connectarà a l'aula de forma virtual a l'hora corresponent a l’assignatura i seguirà             
les indicacions donades pel professorat, seguint les seves explicacions o fent les            
activitats indicades. 

Per optar a l'aprovat, és imprescindible l'assistència a la classe tant presencial            
com virtual, es passarà llista a totes les sessions. 

Si la situació sanitària ens obligués a fer tota la formació de forma virtual, es               
donaran totes les indicacions corresponents per a aquest nou escenari, que           
inclourà classes virtuals, proves en línia i entregues d'activitats. 

La part virtual, en qualsevol dels escenaris, es farà fent servir la plataforma             
educativa Google Classroom i altres aplicacions de Google (correu electrònic,          
Meet, Drive) així com aquelles aplicacions que el professorat consideri adients           
pel correcte desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge. 

 


